
 
 

UMOWA O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO TESTOWANIA 
Stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy partnerskiej zawartej w dniu ....................pomiędzy „S4E” Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Krakowie  oraz Partnera................................................................zwanego w niniejszej 
umowie Pożyczającym, 
zawarta pomiędzy stronami ww. Umowy partnerskiej;  następującej treści, w której wszelkie wyrazy pisane wielką 
literą otrzymują znaczenie zdefiniowane w Umowie partnerskiej, o ile w niniejszej Umowie nie postanowiono 
inaczej: 
 

1. S4E oddaje Pożyczającemu do używania urządzenia określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 
(„Sprzęt) wyłącznie w celu wykonania testów, mających na celu zbadanie przez Pożyczającego działania 
Sprzętu w środowisku Klienta lub w celu przeprowadzenia testów Sprzętu przez Pożyczającego; 
Załącznik nr 1 określa wartość Sprzętu. Klientem jest :....................................................... 

2. Oddanie Sprzętu do używania następuje na czas oznaczony od dnia .... do dnia ........ 
3. Pożyczający jest uprawniony do korzystania ze Sprzętu oraz jest obowiązany do zapewnienia, by Klient 

korzystał ze Sprzętu wyłącznie w celu określonym w pkt. 1, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
instrukcją dołączoną do Sprzętu. Pożyczający może udostępniać Sprzęt Klientowi, jednakże nie może w 
żaden sposób rozporządzać Sprzętem. 

4. Z tytułu korzystania ze Sprzętu Pożyczający zapłaci S4E czynsz w wysokości ...................... zł netto plus 
należny podatek VAT, płatny z góry w terminie ........ dni od daty otrzymania faktury VAT, na wskazany w 
fakturze VAT rachunek bankowy. 

5. Odbiór Sprzętu przez Pożyczającego może nastąpić w siedzibie S4E lub za pośrednictwem wybranego 
przez S4E przewoźnika w miejscu wskazanym przez Pożyczającego. 

6. Potwierdzeniem odbioru Sprzętu jest pokwitowanie na Specyfikacji, stanowiącej Załącznik Nr 1  przez 
upoważnionego przedstawiciela Pożyczającego w razie odbioru w siedzibie S4E bądź potwierdzenie 
dostawy Sprzętu do Pożyczającego na dokumentach przewoźnika (liście przewozowym, fakturze lub 
innych dokumentach przewoźnika). 

7. Termin oddania Sprzętu do używania uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie Pożyczający 
odebrał Sprzęt w siedzibie S4E lub jeżeli w tym terminie Sprzęt został przekazany przez S4E 
przewoźnikowi. 

8. W przypadku, gdy Pożyczający stwierdzi braki ilościowe w przesyłce odebranej od przewoźnika, jest 
obowiązany jest stwierdzić ten fakt w protokole podpisanym przez Pożyczającego i osobę 
reprezentującą interesy przewoźnika (np. kuriera). Po tym terminie Pożyczający nie może powoływać się 
na braki ilościowe. 

9. Po odbiorze Sprzętu Pożyczający obowiązany jest dokonać sprawdzenia Sprzętu oraz otrzymanej 
konfiguracji pod względem uszkodzeń oraz zgodności względem Załącznika nr 1. Wszelkie uszkodzenia 
i niezgodności Pożyczający zgłasza S4E w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru. Upływ powyższego 
terminu oznacza, iż Pożyczający nie zgłasza zastrzeżeń do stanu Sprzętu. Po upływie powyższego 
terminu przyjmuje się zgodność Sprzętu oraz otrzymanej konfiguracji z opisem w Załączniku nr 1. 

10. Koszty transportu Sprzętu do Pożyczającego oraz koszty ubezpieczenia na czas transportu Sprzętu do 
Pożyczającego ciążą na S4E, o ile przewoźnik będzie wskazany przez S4E. W razie wyboru innego 
przewoźnika koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu ciążą na Pożyczającym. Obowiązek 
rozładunku, jego koszty i ubezpieczenie obciążają Pożyczającego. 

11. Od chwili odbioru Sprzętu z siedziby S4E lub w przypadku odbioru Sprzętu za pośrednictwem 
wybranego przez S4E przewoźnika z chwilą pozostawienia przez przewoźnika Sprzętu do dyspozycji 
Pożyczającego, Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność wobec S4E za Sprzęt i winien ubezpieczyć 
Sprzęt na własny koszt, co najmniej w zakresie odpowiadającym ryzyku kradzieży, rabunku, zniszczenia 
lub zdarzeń losowych, na wartość podaną w Załączniku nr 1. Jako ubezpieczony winien być wskazany 
S4E.  

12. Od chwili odbioru Sprzętu z siedziby S4E lub w przypadku odbioru Sprzętu za pośrednictwem 
wybranego przez S4E przewoźnika z chwilą pozostawienia przez przewoźnika Sprzętu do dyspozycji 
Pożyczającego, Pożyczający odpowiada również za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Sprzętu. 

13. Pożyczający zobowiązuje się zwrócić S4E kompletny Sprzęt łącznie z opakowaniem, kompletem 
akcesoriów (kable, instrukcja użytkownika itd.), do siedziby S4E w Krakowie, najpóźniej w dniu 
zakończenia obowiązywania Umowy. Zwrot sprzętu odbywa się na koszt Pożyczającego, który również 
winien ubezpieczyć Sprzęt na czas transportu na swój koszt. S4E informuje Pożyczającego o brakach w 
zwróconym Sprzęcie drogą mailową. 
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13.1. W przypadku zwrotu Sprzętu bez kompletnego opakowania Pożyczający jest obowiązany je 
zwrócić S4E na swój koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez S4E o 
brakach. 

13.2. W przypadku zwrotu Sprzętu bez kompletu akcesoriów (kable, instrukcja użytkownika itd.) 
Pożyczający jest obowiązany zwrócić S4E komplet akcesoriów na swój koszt w terminie 5 dni 
roboczych od dnia poinformowania przez S4E o brakach.  

14. Pożyczający zapłaci karę umowną w przypadku: 
 a)  zwłoki w zwrocie Sprzętu - w wysokości 2% wartości Sprzętu netto określonej w 

Załączniku Nr 1 za każdy dzień zwłoki; 
 b) zwrotu Sprzętu bez kompletnego opakowania w terminie, o którym mowa w pkt. 13.1 - 

w wysokości 3.000,- zł (trzy tysiące złotych);  
 c) zwrotu Sprzętu bez kompletu akcesoriów (kable, instrukcja użytkownika itd.) w 

terminie, o którym mowa w pkt. 13.2  - w wysokości 1.000,- zł za każdy brakujący 
element (jeden tysiąc złotych);  

 d) uszkodzenia oprogramowania pracującego na Sprzęcie, wymagającego reinstalacji 
oprogramowania - w wysokości 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych); 

14.1. S4E zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej.  

14.2. W przypadku zwłoki w zwrocie Sprzętu dłuższej niż 7 dni, strony ustalają, iż jest to 
równoznaczne z oświadczeniem Pożyczającego, iż kupuje on Sprzęt za cenę wskazaną w 
Załączniku Nr 1. W takim wypadku S4E, jeżeli akceptuje zawarcie umowy na podanych wyżej 
warunkach, wystawia fakturę sprzedaży na Sprzęt. . 

15. Sprzęt powinien zostać zwrócony S4E w stanie nie pogorszonym. Pożyczający odpowiada w każdym 
wypadku za utratę lub uszkodzenie Sprzętu w okresie od daty odbioru Sprzętu do daty faktycznego 
zwrotu Sprzętu do S4E. W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub opakowania w czasie transportu lub 
testowania Pożyczający zobowiązuje się – według wyboru S4E – do pokrycia kosztów naprawy i 
zrekompensowania utraconej wartości handlowej Sprzętu lub kupna Sprzętu za cenę odpowiadającą 
jego wartości rynkowej. 

16. S4E nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych lub spowodowane działaniem 
oprogramowania w związku z działaniem Sprzętu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody w 
postaci utraconych zysków. S4E nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z 
instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, przechowywaniem bądź konserwacją Sprzętu, a także za 
szkody będące następstwem posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
postępowania. 

17. Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
18. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
19. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie. W przypadku 

niedojścia przez strony do porozumienia, sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy 
dla siedziby S4E.  

20. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 
1) Załącznik Nr 1: Specyfikacja sprzętu; 
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